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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Přestože je problematika rekonstrukce datových typů pomocí technik zpětného překladu obtížnější oblastí, cíle

uvedené práce odpovídají svou obtížností průměrnému zadání.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Celkově má práce logickou strukturu a obsahuje podstatné informace. V některých místech je však text obtížně

pochopitelný, například:

strana 30/31, kde se popisuje převod AST do textové reprezentace, kdy je obtížné pochopit, co je zde tak
složitého, že si to zaslouží uvedené množství textu.
kapitola 4.3.2 obsahuje text, jehož význam je bez dalšího vysvětlení těžko srozumitelný 
kapitola 2.3.2 má název Statická analýza, ale v podstatě se pouze omezuje na problematiku dekompilace
kapitola věnující se problematice dekódování anotací (5.4.1) představuje některé komplikované a tudíž
zajímavé případy, nicméně se jim dále nevěnuje do větší hloubky.  

V poslední kapitole mi chybí lepší vysvětlení informací uvedených v tabulce 7.1 a na obrázcích 7.1 až 7.4.  
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Práce korektně používá standardní šablonu, což znamená, že její typografická stránka je velmi dobrá. Práce je

psána ve slovenském jazyce a tudíž jsem jazykovou stránku práce schopen posoudit pouze částěčně - z mého
podhledu je v pořádku. V práci je pouze několik nepřesností, například tabulka 7.1 je v textu odkazována jako
7.2.

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Vzledem k tomu, že se autor v podstatě zabývá dekódováním typů z jejich anotací vzniklých při překladu, jsou

použity převážně on-line zdroje a dostupná dokumentace k jednotlivým podporovaným předkladačům. Další
skupinou literatury je několik zdrojů o reverzním inženýrství. Pro účely práce je výběr a použití literatury
dostatečné.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizačním výstupem je knihovna pro dekódování typů a anotací C/C++ funkcí pro různé typy překladačů.

Vytvořený výstup je funkční a krom samotné implementace bylo vytvořeno množství testů, tak aby byla zajištěna
dostatečná kvalita implementace.

8. Využitelnost výsledků
 Autor uvádí, že vytvořené řešení bude nahrazovat předchozí nepříliš dokonalou implementaci v sadě nástrojů pro

dekompilaci kódu RetDec. Vzhledem k tomu, že se autorovi podařilo vytvořit kvalitativně lepší řešení je toto velmi
pravděpodobné.

9. Otázky k obhajobě
 Uvádíte, že se používají tři různé formáty AST pro anotace funkcí v závislosti na překladači. Je toto nutné?

Není možné vytvoření univerzálního formátu pro různé C/C++ kompilátory?
Při vyhodnocení porovnáváte nástroj s předchozí implementací (tabulka 7.1). Jaká je vlastní úspěšnost
vytvořeného nástroje? 
Nechápu případ uvedený na obrázku 7.2. Můžete prosím vysvětlit?  

 
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Práce je kvalitní, řeší důležité téma pro aktuálně používané metody detekce malware. Vytvořený výsledek je

funkčí knihovna, která je integrovatelná do existujícího systému a nahrazuje původní již nevyhovující
implementaci. Překážkou toho, abych práci hodnotil jako výbornou jsou uvedené výtky k textu práce, kdy některé
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pasáže jsou hůře srozumitelné a zajímavým problémům není věnována dostatečná pozornost. 

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 28. května 2019

  .................................
podpis
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